
 บันทึกข้อความ 
สว่นราชการ             สํานักงานปลัด                                   
ที ่  พบ 74301/- วันที ่   
เรือ่ง   รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงการทุจริตเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซ่ึงเป็นเกณฑ์การ
ประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
เก่ียวกับการดําเนินงาน เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนําความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากําหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบางจาน (นายเสถียร นิลทะสิน) ได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดินในการและความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน และให้
คํามั่นที่จะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบยีบและแนวปฏิบตัเิกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซ้ือจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงอาจทําให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยง
ในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบลบางจานได้เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
   -การจัดทําคู่มือ ได้ทํา คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเล่ียงการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี
สาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
   -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําคู่มือกังกล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 



 
 

- ๒ -

  2.4.2 การดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการ
วิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และสามารถสรุปข้อมูลการสิ
เคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ .2562 ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเดน็ผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

มีการทบัซอ้นอยา่งไร โอกาสเกดิการ
ทจุรติ(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ(1-

4) 

มาตรการปอ้งกนัความเส่ียง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การจัดซ้ือจดัจา้ง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้
ง่าย 

4 4 -ปรับเปล่ียนร้านค้าในการ
จัดซ้ือวัสด ุ

-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจา้ง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจดัโครงการ/
กิจกรรมเจา้หน้าที่คุน้เคยเป็นการส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนทีท่ีป่ระสบ
ปัญหาและมีความจําเป็น
ลําดับแรก 

 

การบริหารงานบคุคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่
ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

การนําทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเร่ือง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจา่ย
อย่างเคร่งครัด               

ประเดน็ผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

มีการทบัซอ้นอยา่งไร โอกาสเกดิการ
ทจุรติ(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ(1-

5) 

มาตรการปอ้งกนัความเส่ียง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหนา้ที ่

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ไดน้ําเงินที่ลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาชาํระให้กับการเงิน แต่กลับนํา
เงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ มาชําระเงิน
ด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุก
คร้ัง 

การลงชื่อ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -ใช้ระบบสแกนลายน้ิวมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อื่น 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ

การใช้จดัสรรทรพัยากรนําไปใช้มากเกิน
ความจําเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นนํามนั

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
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ข้อเท็จจริง(Case) 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

มากเกินความเกินความจาํเป็น 
-มีการรายงานทกุคร้ัง 

-สร้างจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
สถานที ่

2 1 -สถานที่ มีความเหมาะสม
กับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน
รู้จักที่มาย่ืนขอใบรับรองหรือใบอนุญาต
นั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องทําตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเป็นกลาง 

 

 

 

 

  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2562 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคล่ือนการ
ดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดําเนินการสร้างจิตสํานึก
พนักงานส่วนตําบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการที่สําคัญเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจําปี 2562 ดังนี้ 
  2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม
การทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตําบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมท้ังการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์ใหม่ๆ 
  2.5.3 การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงที่จะนําไปสู่การทุจริต ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การ
เกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ
ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซ่ึงเน้นการปล่อยทุรจิต
เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 



 
 

- ๔ -

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน ดําเนินการตามแนวข้อ 2.4 
ต่อไป 

 
 

(นางสาวลักขณา เรืองทบั) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 
 

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 

............................................................................................................................................................................ 
     

(นายเสถียร นิลทะสิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน 

 


